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Zápis z jednání Rady ČTA       č. ČTA-Rada-08_22 
 
Datum:  7.12.2022; 18:00 hod,  
Místo:  On-line 
Pozvaný (b.t.) Role Účast 
Antonín Bauer Předseda Rady ČTA, GS ČTA Ano 
Tomáš Petr Jednatel ČTTS, s.r.o. Ano 
Vladimír Malý Člen Rady ČTA Ano 
Ladislava Marková  Člen Rady ČTA Ne 
Milan Hendrych Člen Rady ČTA Ano 
Jiří Horký Člen Rady ČTA Ano 
Josef Rajtr Zapisovatel, host Ano 
   
 
 

Aktuální strategické cíle ČTA 
 

Cílový okruh           Zodpovídá 
 
 

1. Řízení, lobby 
 

Okruh           Zodpovídá 
Předseda ČTA informoval Radu ČTA o činnosti vedení ČTA 
v období od konání posledního jednání Rady ČTA 5.10.2022. 

Bauer 

Předseda ČTA informoval Radu ČTA o zaslání nových Stanov 
ČTA, schválených VH 2022 na Rejstříkový soud, stejně tak o 
zaslání rezignace L. Markové na členství v Radě ČTA. 

Bauer 

Dále Radu ČTA informoval o změně na pozici předsedy NSA. 
Novým předsedou NSA byl jmenován pan Ondřej Šebek, dříve 
předseda veslařského svazu.   

Bauer 

Rada ČTA byla informována, že ČTA stále neobdržela poslední 
část dotace ze strany NSA na činnost paratriatlonu. Vyúčtování 
musí proběhnout do konce roku 2022. 

Bauer 

Rada ČTA bere na vědomí informaci předsedy ČTA o přípravě 
žádostí o dotace na rok 2023 a o vyúčtování dotací 2022. 

Bauer 

Rada ČTA byla informována o probíhajícím vyplácení mimořádné 
podpory klubům SpS a SCM (per rollam 21_22). 

Bauer 

Členové Rady ČTA schválili vyplacení prémie za závod MS štafet 
(Hamburg 2022) členům štafety.  Bauer 

Rada ČTA byla informována o nabídce finanční spolupráce s ČTA 
ze strany pan Petra Bludského. Bauer 

Tomáš Petr informoval Radu ČTA o přípravě elektronického 
dotazníku/ankety na téma „Jak triatlonisté vnímají ČTA a triatlon 
v ČR“. Dotazník je připravován ve spolupráci s provozovatelem FB 
skupiny Triatlonisté, panem Štěpánem Boudou. 

Petr, Bauer 
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Zprovozněn/uveřejněn by měl být v týdnu od 12. prosince na 
různých triatlonových profilech a platformách. Cílem je zmapovat 
triatlonové prostředí, jeho názory a potřeby. 

A.Bauer informoval Radu ČTA o jednání s panem Karlem 
Zadákem, který projevil zájem o aktivní zapojení do projektů a 
činnosti vedení ČTA. A.Bauer ho pověřil přípravou projektu 
„Kempy mládeže v roce 2023“ a zpracováním související 
dokumentace. Termín předložení návrhu byl stanoven na 
15.12.2022 

Bauer 

Další jednání proběhlo s panem Michalem Včelišem, který do 
15.12.2022 předloží Mediální plán na rok 2023. V případě zájmu o 
zapojení i do marketingu by měl předložit rovněž Marketingový 
plán na rok 2023. 

Bauer 

Rada ČTA bere na vědomí informaci A.Bauera o zpracování plánu 
činnosti a úkolů sportovní sekce ČTA na nejbližší období 
projednané vedením ČT. Soupis úkolů a související zápis byly 
uveřejněny na webu ČTA. 

Bauer 

Rada ČTA diskutovala o založení odborného grémia, které by 
mělo pracovat na obnovení tématiky metodologie a vzdělávání 
v triatlonu. Tato diskuse navazovala na bod jednání v oblasti 
oslovení a ustanovení odborného grémia ČTA. Rada ČTA se 
shodla na nutnosti vyjádřit konkrétní požadavky na tuto činnost, 
zejména pak co do nastavení obsahu a požadavků na „metodiku 
v triatlonu“, rozlišování metodiky samotné a vzdělávání, a nutnosti 
konkrétních publikovaných výstupů ze strany triatlonových 
odborníků.  

Rada ČTA 

J.Horký navrhl řešit obsazení uvolněného místa v Radě ČTA po 
rezignaci L.Markové. Rada ČTA uložila členům Rady předložit 
návrhy osob na kooptaci do Rady ČTA do 10.1.2023. 

 

J.Horký informoval Radu ČTA o tom, že od členů ČTA, pana 
Josefa Horčice a Lukáše Vrobela obdržel podněty k činnosti 
vedení ČTA. Rada ČTA se těmito podněty zabývala a vzhledem 
k jejich tematickému zaměření zadala vedení ČTA úkol tyto 
podněty řešit v rámci jednání a činnosti odborného metodického 
grémia zřízeného při SK ČTA.  

Bauer 

 
2. Technické záležitosti  

 
Okruh Zodpovídá 
Milan Hendrych informoval Radu ČTA o jednání, které proběhlo na 
Krajském úřadě v Českých Budějovicích ohledně zařazení triatlonu 
na program soutěží LODM v roce 2024. M. Hendrych bude 
zprostředkovatelem jednání mezi ČTA a Jihočeským krajem, ČTA 
zastupuje technických záležitostech pan T. Petr. Ředitelem 
triatlonových soutěží LODM bude pan F.Toul. Výše jmenovaní 
připraví rozpočet soutěží v TT.   

Hendrych 



 

 3 

Rada ČTA byla informována prostřednictvím technického ředitele o 
přípravě kalendáře soutěží na tok 2023 a Soutěžní směrnice 2023. 

Petr 

 
3. Sportovní oblast 

 
Okruh Zodpovídá 
A.Bauer informoval Radu ČTA o oslovení J.Horčice, J.Formánka, 
J.Seidla, J.Kubeše, L. Vrobela, T.Míky a Z.Zemana ve věci zřízení 
odborného grémia pro metodiku. První jednání tohoto grémia je 
plánováno na 21.12.2022, Praha. Hlavní témata prvního jednání 
jsou: 
1. Ustanovení grémia (N. Štourač) 
2. Personální složení grémia (doplnění?) 
3. Řešení VŘ na koordinátora metodiky nebo metodika a odpovědět 
na otázku kdo má být zodpovědný za metodiku? Může být 
koordinátor metodiky i koordinátorem odborného grémia? 
4. Vzdělávací strategie ČTA (vyjádření) a dokumenty (zapojení 
členů) 
5. Příprava dalších témat k řešení a plán činnosti grémia na rok 
2023 

Bauer 

A.Bauer informoval Radu ČTA o chystaném kurzu pro frekventanty 
vzdělání II.trenérské třídy, které proběhne 10.12.2022 v Nymburce, 
kde budou projednány přípravy a podklady (konzultace) pro 
dokončení odborných prací a jejich odevzdání do 15.2.2023. Dále 
informoval o aktuálním prodloužení platnosti III. trenérských tříd do 
konce dubna 2023 (per rollam 22_22) a přípravě kurzu pro získání a 
prodloužení III. trenérské třídy v průběhu února 2023. 

Bauer 

Rada ČTA vzala na vědomí informaci A.Bauera o probíhající 
oponentuře dokumentů a nového systému podpory mládeže (SpS, 
SCM). V té souvislosti zmínil M.Hendrych nutnost většího zapojení 
krajských sdružení, aby u nejmladších závodníků bylo možno 
pracovat i s výsledky menších lokálních závodů, bez nutnosti účasti 
v závodech ČP 

Bauer 

Rada ČTA byla informována o rozvíjející se spolupráci s SC Victoria 
(podpora sportovců, školení…). 

 

 
4. Marketing, média, komunikace 

 
Okruh Zodpovídá 
Rada ČTA byla informována o přihlášení vítěze ceny Fair Play ČTA 
2022 do ceny Fair Play ČOV. 

Včeliš 

 
5. IT záležitosti 
 

Okruh Zodpovídá 
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6. Provoz 
 

Okruh Zodpovídá 
 

7. Ostatní 
 

okruh  Zodpovídá 
Rada ČTA pověřila M.Hendrycha k plánu organizační schůzky/zek 
pro zástupce krajských triatlonových sdružení. Rozvoj a podpora 
této části činnosti ČTA i v souvislosti se zapojením do LODM 2024. 

Hendrych 

 
8. Organizační pokyny 

 
Okruh Zodpovídá 

 
9. Per rollam  
 

Okruh Zodpovídá 
Viz dokument Seznam per rollam schválení Rady ČTA 2022  
 

 

Zapsal: Rajtr, Bauer 


